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Persbericht 
 
Shortlist Language Industry Awards 2018 bekend  
 
De vijf kanshebbers op een Language Industry Award (LIA) zijn bekend. Op de vijfde editie van 
de LIA's staan de studenten, de taalprofessionals van morgen centraal. Wie uiteindelijk de 
belangrijkste LIA, De Grote Taalsector Prijs van de Jury (hoofdprijs) in de wacht gaat slepen, is 
nog afwachten tot de uitreiking op donderdag 15 maart in Gent.  
 
De vijf kanshebbers zijn Joni Reygaerts, Laure Vandermeersch, Susan Amat, Michelle Vyaene en 
Laurence De Zitter. Dit jaar staan de studenten, de taalprofessionals van morgen in de 
schijnwerpers. Op 15 maart gaan de LIA's niet naar de beste taalprofessionals met de beste 
taaloplossingen, maar naar de meest beloftevolle studenten die het beste artikel over taal hebben 
ingezonden.  
 
Het effect van een Erasmuservaring, audiodescriptie voor blinden en slechtzienden in musea, 
comembership in sollicitatiegesprekken met anderstaligen, de heilzame effecten van taalkampen 
en de competenties van de leerkracht Nederlands in een taaldiverse klas. Daarover gaan de artikels 
die de shortlist van de LIA's 2018 hebben gehaald. De lijst illustreert hoe divers en breed de 
taalsector is.   
 
De inzendingen van de studenten werden beoordeeld op hun toegankelijkheid, creativiteit en 
relevantie voor de taalsector. Wie uiteindelijk een LIA in de wacht sleept, is nog afwachten tot de 
uitreiking op 15 maart in Gent.  De jury wordt voorgezeten door prof. dr. Filip Devos (Universiteit 
Gent) en Dries Debackere (De Taalsector). Maar ook het publiek krijgt een stem! Wie De Grote 
Taalsector Prijs van de Jury “Creativiteit en innovatie” in de wacht wil slepen, zal de publieksjury 
die avond met een krachtige pitch moeten inpalmen. 
 
De LIA’s zijn een belangrijk uithangbord voor de taalsector: jaar na jaar laten ze aan een breed 
publiek het beste uit de taalsector zien, het ene jaar tijdens een oscarceremonie, vorig jaar in de 
vorm van de LIAs Top 100 Live Countdown Show. Dit jaar staan dus de studenten centraal. 
 
Uiteraard vormt de uitreiking van de LIA's het hoogtepunt van het event op 15 maart. Daarvóór 
bestaat het programma uit een aantal workshops en talent classes voor beloftevolle en 
enthousiaste studenten die werk in de taalsector ambiëren. Mai Jorissen van De Taalsector: 
"Speciaal voor taalstudenten zijn er miniworkshops over pitchen en netwerken en interactieve 
talent classes over prijscalculatie en sales skills voor toekomstige taalondernemers."  

 
www.languageindustryawards.eu 

 
Over De Taalsector 
De Taalsector is een onafhankelijk platform voor taalprofessionals. De Taalsector verbindt 
iedereen die professioneel bezig is met taal en daarover kennis en ervaring wil delen met collega's 
uit alle segmenten van de taalsector. Meer informatie op: www.detaalsector.be. 
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